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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 221000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 
do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2018   Nr ogłoszenia – 2018/ S155-355028 z dnia 14 - 08- 2018r                      

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Grupa 4, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia laparoskopowego do wyciągania pęcherzyka 
żółciowego, jednorazowe, sterylne, o pojemności 500 ml, średnica worka 100-120mm, długość worka 208 mm z 
podbierakiem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający w grupie 41 w pozycji 1 dopuści zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania 
posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml, z 
wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie umożliwiającym regulację w zakresie od 5-40cmH2O, 
posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę 
zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim 
ciśnieniem ujemnym, z samouszczelniającym portem do pobierania próbek drenowanego płynu, o budowie kompaktowej, 
z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z drenem łączącym zabezpieczonym przed zagięciem, z 
możliwością odłączenia, sterylny, podwójnie pakowany? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. Dotyczy Grupa 18 poz. 1-4, 6-8 Czy Zamawiający oczekuje aby rękawice z w/w pozycji były zarejestrowane jako wyrób 
medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III, posiadające odpowiednie opisy na opakowaniach o pozostałych 
parametrach zgodnych z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

4. Dotyczy Grupa 18 poz. 5 Czy Zamawiający oczekuje rękawic bezpudrowych o pozostałych parametrach zgodnych z 
SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

5. Dotyczy Grupa 18 poz. 8 Czy Zamawiający opisując rękawice z „wewnętrzną warstwą łagodzącą-nawiliżającą-
natłuszczającą” oczekuje rękawic „z wewnętrzną warstwą łagodząco - nawilżającą (z oznaczeniem na opakowaniu), na 
bazie naturalnego wyciągu z owsa, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

6. Dotyczy Grupa 18 poz. 8 Czy Zamawiający oczekuje rękawic w kolorze białym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

7. Dotyczy SIWZ Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie 
należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

8. G R U P A  12 – worki stomijne, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z przylepcem bez nacięć bocznych, 
docięcie w zakresie 13-70-80mm?   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

9. G R U P A  12 – worki stomijne, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z przylepcem do docięcia bez nacięć 
bocznych, docięcie w zakresie 13-60mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

10. G R U P A  12 – worki stomijne, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści pastę bez alkoholu jako oraz jaką ilość tub pasty 
należy zaoferować w przypadku produktu o pojemności jednostkowej 100 g? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

11. Grupa 50 Czy Zamawiający w pozycji 1 grupy 50 dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego w rozmiarach 6-32mm, 
parametry pętli zgodne z opisem. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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12. Grupa 51 Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na 
pozycje 1-2 lub wydzieli je z pakietu.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

13. Grupa 52 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6 mm oraz szczotek o średnicy 5 mm i 
10 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

14. Grupa 53 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie wielorazowych szczotek o średnicy cewnika 2,0 mm, 
średnica szczotek 6mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

15. Grupa  16  poz.7 Prosimy  o informację czy Zamawiający w ww papierach  oczekuje papieru kompatybilnego czy 
oryginalnego. Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papierów kompatybilnych. 

16. Grupa 17 poz. 1, 2, 3 Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem 
wymaganych ilości. 

Odpowiedź: SIWZ dodatek nr 2 ,, DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI 
MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP” 

17. Grupa 17 poz. 1, 2, 3 Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny op.-50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości 
podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku. 

Odpowiedź: SIWZ dodatek nr 2 ,, DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI 
MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP” 

18. Projekt umowy – par. 5 ust. 3 Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 
7 dni roboczych. Termin 3 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem 
reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności, odebrania wadliwego towaru z siedziby 
Zamawiającego.. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle 
obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o 
świadczenie niemożliwe jest nieważna). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

19. Projekt umowy – par. 6 ust. 2 W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wnosimy o zmianę zapisu &6 ust.2 
poprzez dodanie następującej treści: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto , ceny netto pozostają 
bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Art. 2 pkt 1 Ustawy PZP. 

20. Projekt umowy – par. 7 W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty 
wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości 
zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego. Powyższe stanowi 
niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej 
wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. Dodatkowo wnosimy o 
wprowadzenie do § 7 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:„Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”. 
Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co 
pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - 
margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym 
zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Także w 
orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że 
niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez 
wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu 
zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który 
nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy 
tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach 
umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie 
na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości 
stron umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona takiego zapisu. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego 
zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne tylko od Zamawiającego, jak też nie jest 
zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Wysokość zapotrzebowanie została ustalone na podstawie 
zużycia z lat poprzednich. 

21. Projekt umowy – par. 11 ust. 3 pkt. 5 Prosimy o wykreślenie z par. 11 ust 3 projektu umowy pkt. 5. Proponowany zapis 
umowny stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego 
jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 
Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, 
czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ 
zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część 



umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w 
ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo 
przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu 
zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy 
(zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

22. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu XXIX pozycje 11, 13, 15-21 i utworzy z nich oddzielny pakiet ? szkiełka mikroskopowe 
oraz pojemniki do transportu są grupa produktów uzywanych głównie w zakładach patomorfologii. Pozostale pozycje 
swojej zastosowanie znajduja głównie w Laboratorium. Wydzielenie do osobnego pakietu ww. pozycji umożliwi złożenie 
ofert większej ilości wykonawców co przełoży się na bardziej konkurencyjne ceny. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

23. Czy Zamawiający dla pakietu XXIX odstąpi od wymogu  posiadania dokumentów lub oświadczenia dotyczącego 
dopuszczenia do obrotu i uzywania na wszystkie oferowane w pakiecie wyroby zgodnie z ustawa z dnia 20 maja 2010r o 
wyrobach medycznych? Niektóre z produktów w pakiecie XXVI nie sa objęte ww. ustawą i obłożone zostały przez 
polskiego ustawodawce 23% stawką VAT. Nie dyskwalifikuje to jednak do stosowania ich w placówkach lecznictwa. 

Odpowiedź: Wymóg dotyczy wyrobów medycznych. 

24. Czy Zamawiający dopuści w grupie nr 29 pozycji 14 pojemnik do transportumateriału chirurgicznego zakręcany z 
mlecznego , półprzeźroczystego materiału PP (polipropylen) o wskazanej przez Zamaiwajacego pojemności ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

25. Czy zamawiający w grupie 29 pozycji 10 dopuści płyty serologiczne o wymiarach 19x27cm lub 17 x 27 cm? Pozostałe 
parametry zachowane. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

26. Czy zamawiający w grupie 29 pozycji 26 nie popełnił omyłki pisarskiej przy określeniu wielkości oczka ezy tj. : ezy 
jednorazowe o objętości 5 µl ? Z naszej wiedzy wynika że ezy jednorazowe występują w objętościach 1 i 10 µl. Proszę o 
podanie przykładowego producenta/dostawcy ezy o wskazanej przez Zamawiającego specyfikacji. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje aktualnie używane ezy 5 µl producent Sterbios wcześniej TECHNICAL SERVICE 
CONSULTANTS. 

27. Czy Zamawiający w Zadaniu 41 wyrazi zgodę na złożenie oferty na trzykomorowy zestaw do drenażu opłucnej z kontrolą 
ssania znanego amerykanskiego producenta: komora zastawki wodnej, łącznik uniwersalny, regulator ssania, zawór 
upustowy podciśnienia,  wieszak/uchwyt, zawór upustowy nadciśnienia, wbudowany uchwyt, jeden dren, sterylny 
pakowany pojedynczo (dzięki zastosowaniu automatycznych zastawek, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory 
manometrycznej do monitorowania ciśnienia gdyż jest ono regulowane w pełni automatycznie i w tej sytuacji zestaw jest 
zestawem konstrukcyjnie 4 komorowym)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

28. Grupa nr 11 pozycja nr 18 – Okularki do fototerapii Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności i co za tym 
idzie oszczędności dla szpitala wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej w grupie 11 pozycja 18,  lub wydzieli do 
osobnego pakietu „ Okularki do fototerapii” ? Obecna konfiguracja pakietu nr 11 uniemożliwia Wykonawcom nie 
posiadającym pełnego asortymentu na złożenie ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

29. Dotyczy GRUPA 9- rurki intubacyjne, prowadnice, filtry poz. 2 Czy zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z mankietem 
niskociśnieniowym, znakowanym średnicą mankietu na baloniku kontrolnym?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

30. Dotyczy GRUPA 9- rurki intubacyjne, prowadnice, filtry poz. 2 Czy zamawiający wymaga rurki intubacyjnej ze znacznikiem 
głębokości w postaci szerokiego ringu, doskonale widocznego pod laryngoskopem?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

31. Dotyczy GRUPA 9- rurki intubacyjne, prowadnice, filtry poz. 3 Czy zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej ze 
zbrojeniem na całej długości rurki (do łącznika), co zapobiega zaginaniu się rurki podczas operacji?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

32. Dotyczy GRUPA 9- rurki intubacyjne, prowadnice, filtry poz. 9 Czy zamawiający wymaga rurki tracheostomijnej z 
rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

33. Dotyczy GRUPA 9- rurki intubacyjne, prowadnice, filtry poz.10 Czy zamawiający wymaga rurki tracheostomijnej z 
rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

34. Dotyczy GRUPA 9- rurki intubacyjne, prowadnice, filtry poz. 7 Czy zamawiający wymaga: pasek do mocowania rurki 
tracheostomijnej z regulowanym zapięciem dla dorosłych o dł. całkowitej 54 cm i o szerokości 3,5 cm? 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

35. Dotyczy: SPZOZ JU / 2018, Pakiet 3, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy, 
wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, 
z końcówką schodkową, ramiona proste i zakrzywione cewnik o przekroju 12FR i długości 15cm 17cm, 20cm lub 25cm  z 
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni 
rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną 
rozmiar 18 G x 7 cm, prowadnik z końcówką typu J (70cm), strzykawka o pojemności 10ml, skalpel, rozszerzacz 
naczyniowy w  rozmiarze 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy w rozmiarze 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, 
nasadki iniekcyjne, mandryny ułatwiające założenie cewnika, umocowanie cewnika warstwą przylepną, skrzydełko 
mocujące cewnik oraz naklejka identyfikująca pacjenta.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

36. Dotyczy: SPZOZ JU / 2018, Pakiet 3, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ trójświatłowy, poliuretanowy, 
wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, 
z końcówką schodkową, ramiona proste i zakrzywione cewnik o przekroju 13FR i długości 15cm 17cm, 20cm z nadrukiem 
objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, 
zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną rozmiar 18 G x 7 
cm, prowadnik z końcówką typu J (70cm), strzykawka o pojemności 10ml, skalpel, rozszerzacz naczyniowy w  rozmiarze 
12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy w rozmiarze 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, 
mandryny ułatwiające założenie cewnika, umocowanie cewnika warstwą przylepną, skrzydełko mocujące cewnik oraz 
naklejka identyfikująca pacjenta.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z Pakietu nr 1  i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji 
stworzy Zamawiającemu możliwość składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami 
publicznymi.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 3  i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji 
stworzy Zamawiającemu możliwość składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami 
publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

39. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4-5 z Pakietu nr 3  i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji 
stworzy Zamawiającemu możliwość składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami 
publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

40. Dotyczy: SPZOZ JU / 2018, Pakiet 10, pozycja 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 17 z Pakietu nr 
10  i stworzy osobny dla tej pozycji osobny pakiet?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

41. Dotyczy Zał. nr 2 – G R U P A  50 – endoskopia -  poz. 2 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować 
jednorazowe igły do ostrzykiwań, sterylne, z mechanizmem blokującym, średnica igły 22 G, długość ostrza igły max  6 
mm, dł. robocza: 1600 i 2300mm?  

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.          

42. Dotyczy Zał. nr 2 – G R U P A  53 – endoskopia -  poz. 2 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypce 
biopsyjne jednorazowego użytku;  długość robocza 160cm i 230 cm,, średnica szczęk 2,3mm, szerokość otwarcia szczęk 
6-7mm, pojemność łyżeczek 8-10mm

3 
, długość szczęk 4-5mm, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, powlekane 

na całej długości, takie które do tej pory były używane przez Zmawiającego?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

43. Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 
0,3% na 0,1%. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

44. Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu na następujące: „W 
przypadku co najmniej trzydniowego opóźnienia Wykonawcy […]”.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

45. Dotyczy zapisów wzoru umowy § 9 Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca zobowiązuje 
się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie 
odmówić.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

46. Dotyczy zapisów umowy § 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższej treści: „Wykonawcy 
przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 
dni od momentu wymagalności faktury.” ? 



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

47. Dotyczy zapisów SIWZ § 16 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca przesłał 2 egzemplarze podpisanej z 
jego strony umowy na adres Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

48. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź 
czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż  nie wszczęto likwidacji i nie przekształca się w spółkę prawa handlowego. 

49. Grupa 29 – laboratorium Poz. 1 – Czy Zamawiający zaakceptuje kubeczki żółte do analizatora Cobas o pojemności 0,75 
ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

50. Grupa 29 – laboratorium Poz. 9 – Czy Zamawiający zaakceptuje jałowe pojemniki na mocz sterylizowane radiacyjnie, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

51. Grupa 29 – laboratorium Poz. 18 – Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki z pokrywką zatrzaskową, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

52. Grupa 29 – laboratorium Poz. 21 – Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki do transportu próbek anatomicznych i 
chirurgicznych o pojemności 11 000 ml i wymiarach otworu: 277x242 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
53. Dotyczy Grupy 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 10-14 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na 

przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu na 
osiągnięcie niższych cen. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

54. Dotyczy Grupy 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 45 niżej opisanych narzędzi chirurgicznych? 
Jednorazowe, jałowe narzędzia chirurgiczne, wykonane z wysokiej jakości stali; matowane, nie powodują refleksów 
świetlnych. W celu łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowych, narzędzia są oznakowane jako wyrób jednokrotnego 
użytku w formie przekreślonej cyfry 2, znaku CE oraz trwałego koloru. Narzędzia zakwalifikowane do klasy IIa  Wyrobów 
medycznych Poz. 10 Nożyczki typu Iris 11cm ostro- ostre proste; pakowane w dyspenser kartonowy a’20szt; Poz. 11 
Kleszczyki typu Pean 14cm, pakowane w dyspenser kartonowy a’20szt; Poz. 12 Kleszczyki typu Kocher 16cm, pakowane 
w dyspenser kartonowy a’20szt; Poz. 13 Pęseta anatomiczna prosta 15cm, pakowane w dyspenser kartonowy a’20szt; 
Poz. 14 Pęseta chirurgiczna prosta 12,5cm, pakowane w dyspenser kartonowy a’20szt 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

55. Dotyczy SIWZ paf. 16 pkt. 3 Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o  
wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. 
Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską. 

Odpowiedź: W wyżej opisanym przypadku Zamawiający wyraża zgodę. 
56. Dotyczy SIWZ  Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli 

wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
57. Dotyczy § 5 ust. 5 wzoru umowy Prosimy o określenie terminu maksymalnego czasu oczekiwania na uzupełnienie braków 

ilościowych i asortymentowych na min. 5 dni roboczych. Reklamację będziemy realizować jak najszybciej, ale rzeczywiste 
warunki to uznanie zasadności reklamacji, co wiąże sie z wizytą Przedstawiciela oraz wysyłka. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
58. Dotyczy § 10 ust.2 wzoru umowy  W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z prośbą o dopisanie do ww. ust. 

następującej treści: „Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku 
dwukrotnego kolejnego dostarczenia towaru złej jakości lub z opóźnieniem, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy 
do należytego wykonania zobowiązania. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza 
roszczeniem o zapłatę za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

59. Pakiet 40 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1 m ? Pozostałe jak w SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

60. Czy Zamawiający wyłączy z Grupy 29 pozycje od 13 do 21 (pojemniki do transportu próbek)? Zwiększy to 
konkurencyjność ofert w Grupie 29, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

61. Czy Zamawiający w Grupie nr 50, poz. 1 dopuść jednorazowe, owalne pętle do polipektomii wykonane z drutu plecionego 
o grubości 0,40mm i 0,47mm. Średnice pętli 10mm, 15mm, 25mm. Długość narzędzia 2300mm do kanału roboczego 
2.8mm. Uchwyt zintegrowany, ze skalą pomiarową? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



62. Czy Zamawiający w Grupie nr 50, poz. 2 dopuści jednorazowe igły do ostrzykiwań, z mechanizmem blokującym igłę oraz 
informującym o schowaniu igły poprzez kliknięcie. Średnice igły: 19G, 22G, 25G, długości 180cm, 210cm i 230cm. Z 
możliwością użycia histoacrylu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

63. Czy Zamawiający w Grupie nr 53, poz. 2  dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu 
owalne oraz szczęki aligatora z igłą oraz bez; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali 
nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów 
biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm oraz 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do 
endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w 
sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

64. Czy Zamawiający w Grupie nr 53, poz. 3  dopuści szczotkę standardową do czyszczenia kanałów endoskopów, 
zakończona kulką (wielorazowego użytku) - 1 szt., długość narzędzia 220 cm, minimalna średnica kanału roboczego od 
2,0 mm, maksymalna 4,2mm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

65. Czy zamawiający w Grupie nr 53, poz. 4  dopuści pułapkę na polipy 4-komorowa, Catchem, posiada 4 oddzielone od 
siebie komory oznaczone cyframi od 1 do 4; montowana między endoskopem, a ssakiem endoskopowym; może służyć 
jako pojemnik transportowy do laboratorium; 12 sztuk w opakowaniu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

66. Grupa 5, pozycja 12: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 12 z pakietu 5 do osobnego zadania tak, by umożliwić 
składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda 
na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości 
cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

67. Grupa 5, pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania rurek intubacyjnych w kolorze szarozielonym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

68. Grupa 9, pozycja 7 i 8: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 7 i 8 z pakietu 9 do osobnego zadania tak, by 
umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. 
przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz 
obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

69. Grupa 9, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści opaskę do mocowania rurki intubacyjnej w kolorze szarozielonym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

70. Grupa 11, pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści pojnik dla chorych o pojemności 300 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

71. Grupa 11, pozycja 21: Czy Zamawiający dopuści pokrowce na obuwie wykonane z włókniny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

72. Grupa 11, pozycja 22: Czy Zamawiający dopuści golarkę z ostrzem o szerokości 43 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

73. Grupa 11, pozycja 23: Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne o długości 50 mb/rolka? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

74. Grupa 11, pozycja 24: Czy Zamawiający dopuści higieniczny podkład celulozowy o długości 80 mb? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

75. Grupa 11, pozycja 26: Czy Zamawiający dopuści myjkę (rękawice) wykonaną z włókniny 85g/m2 o wymiarach 17x23,5 cm, 
pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

76. Grupa 11, pozycja 27: Czy Zamawiający dopuści myjkę (chustę) wykonaną z włókniny 60g/m2 o wymiarach 20x22 cm, 
pakowaną po 12 sztuk,  pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

77. Grupa 35, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową z mankietem w kolorze białym w rozmiarze od 3-5 lub 2-
5 ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

78. Grupa 35, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną w rozmiarach od 0-5? 



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

79. Grupa 35, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do ukształtowania rurek intubacyjnych wyłącznie w 
rozmiarach CH6, CH10, CH14 ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

80. Grupa 35, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej wyłącznie w 
rozmiarach CH10/12/14/16 o długości 60 cm oraz rurki tracheostomijnej w rozmiarach Ch12/14/16 o długości 34 cm z 
możliwością stosowania przez 72 godz? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

81. Grupa 35, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej i tracheostomijnej z 
cewnikiem z dwoma otworami naprzemianległymi, zakończony obwódką w kolorze niebieskim, z oznaczeniem rozmiaru 
cewnika w środkowej jego części, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

82. Grupa 35, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści resuscytator w zestawie z workiem o objętości dla dorosłych – 1630 ml, 
dla dzieci – 680 ml, dla noworodków 340/250 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

83. Grupa 35, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści resuscytator w zestawie z workiem o objętości dla dorosłych – 1600 ml, 
dla dzieci – 640 ml, dla noworodków 340 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

84. SIWZ §16, ust. 3: Czy w przypadku niemożności przyjechania przedstawiciela Wykonawcy celem podpisania umowy 
Zamawiający dopuści przesłanie umowy Pocztą lub mailem? 

Odpowiedź: Tylko i wyłączne w przypadku opisanym w pytaniu nr. 55. 

85. Projekt umowy §2, ust. 2: Czy Zamawiający mógłby doprecyzować co miał na myśli pisząc: „ewentualne miejsce 
wykonania zamówienia”? Czy są to poszczególne oddziały Szpitala czy inne miejsca? 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli oddział/dział mieszczący się w strukturach Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40. 

86. Grupa nr 14, poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z zastawką lateksową? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

87. Grupa nr 15, poz. 8,9: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 1250mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

88. Grupa nr 15, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 1000mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

89. Grupa nr 15, poz. 11-12: Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową o długości 1250mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

90. Grupa nr 15, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową o długości 800mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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